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Estructura y optatividad 
La prueba se compone de 2 partes: I. Comprensión escrita y II. Producción escrita. 
En la Parte I deberá seleccionar 1 texto y responder a las 3 preguntas sobre este. 
En la Parte II deberá seleccionar 1 de las cuestiones. 
 
 

PARTE I. COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
Elija una opción (Texto A o Texto B). Responda a las 3 preguntas de la opción elegida. 
 

TEXTO A 
 
 Em janeiro deste ano foram assassinadas em Portugal oito mulheres em contexto de 
violência doméstica, sendo já dez as mulheres assassinadas em 2019. Este número choca 
brutalmente e demonstra uma evolução dramática no número de femicídios em Portugal. Para 
transmitir a dimensão desta tragédia, oito é precisamente o mesmo número de mulheres 
assassinadas em Espanha, durante o mês de janeiro último. Como é que Portugal, com dez 
milhões de habitantes, tem números de femicídios idênticos a Espanha, um país com uma 
população de 47 milhões? 

As mulheres são na sua enorme maioria mortas em casa, naquele que devia ser o seu 
porto seguro mas que se transforma em cena do crime. A violência doméstica e o femicídio 
impactam todo o contexto familiar e muito particularmente as crianças. Sabemos que a grande 
maioria das mulheres vítimas que procuram ajuda têm filhos. Em 2017 existiram 27.000 
participações de violência doméstica e em 35% dos casos as ocorrências foram presenciadas 
por menores. Três mulheres mortas por mês em média nos últimos 13 anos. Três filhas/os 
ficam órfãos de mãe por mês em média nos últimos 13 anos. 

A violência doméstica é sobretudo uma questão de poder e controlo do agressor sobre 
a vítima. O momento do divórcio e/ou da denúncia, com a vítima a tentar libertar-se do poder 
do agressor, é aquele em que o risco é maior. 

 
(P. Sequeira, Público) 

 
Preguntas del TEXTO A. Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
CE.A.1. Explique, por palavras suas, qual é o assunto tratado na notícia. (2 puntos) 

CE. A. 2. No texto são comparados dados da Espanha e de Portugal, o que revelam esses 
números? (2 puntos) 

CE.A.3. Explique o sentido no texto da expressão “porto seguro” e a que se refere. (2 puntos) 
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TEXTO B 
 

 Um milionário norueguês decidiu dedicar uma parte da sua fortuna à construção 
daquele que será o maior iate investigação e remoção de plástico dos oceanos. De acordo com 
a Gazeta do Povo, o navio irá recolher cerca de cinco toneladas de plástico por dia, para 
depois o reciclar. 

Kjell Inge Røkke, que detém quase 67% da frota marítima e da exploração petrolífera 
offshore do grupo Aker ASA, foi considerado pela Forbes um dos homens mais ricos da 
Noruega. Para o empresário, que começou a carreira como pescador, esta é uma forma de 
devolver ao mar aquilo que este lhe deu. 

O navio deverá ser lançado em 2021 e irá levar a bordo investigadores de todo o 
mundo com o objetivo de reunir mais conhecimento, criar mais consciência, desenvolver 
novas soluções sustentáveis e recolher resíduos de plástico. Nas suas viagens, o REV terá 
capacidade para levar 60 investigadores e uma tripulação de 40 técnicos para explorar o fundo 
do mar. Para conseguir chegar ao plástico, o iate, projetado pelo arquiteto naval Espen Oeino, 
utiliza várias dezenas de sensores e outros equipamentos de ponta, sendo que todo o material 
recolhido será reciclado. Projetado para ter emissões muito reduzidas, o navio é constituído 
por laboratórios, salas de aula, auditórios e um veículo subaquático, que também irá participar 
nas investigações. O objetivo é que seja desenvolvida investigação na área do ambiente, da 
pesca, da biodiversidade e da vida marítima a bordo do REV. 
 

(Diário de Notícias) 
 
 
Preguntas del TEXTO B. Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 

 
CE.B.1. Explique por palavras suas o que é o REV e para que servirá. (2 puntos) 

CE. B.2. Indique quem é Kjell Inge Røkke segundo o exposto no artigo. (2 puntos) 

CE. B.3. Explique o sentido no texto da expressão “emissões muito reduzidas” e a que se 
refere. (2 puntos) 

 

PARTE II. PRODUCCIÓN ESCRITA 
 

Desarrolle una de las dos propuestas: 
 

PE. A. Escreva um comentário em que indique, do seu ponto de vista, o que entende por 
comportamentos machistas. Justifique e dê algum exemplo. 

PE. B. Está a participar num foro sobre o ambiente em que cada pessoa defende um projeto ou 
área de atuação. Escreva uma mensagem em que escolha o seu projeto ou área e argumente a 
necessidade de financiar essas ações. 
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